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GOTAS DA HISTÓRIA/ESPIRITUALIDADE DO IRSCM 
PONTE ENTRE A SEMANA LAUDATO SI’, O IRSCM E O PENSAMENTO DE GAILHAC 

 

Divulgada aos 24 de maio de 2015, a Laudato si' é uma encíclica do Papa Francisco, na qual o 
pontífice critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança 
no estilo de vida e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações 
climáticas. Tem como foco o cuidado com o planeta Terra, nossa “Casa Comum”. Para reforçar 
a reflexão e o engajamento dos cristãos e de todas as pessoas de boa vontade com as causas 
defendidas pela Encíclica, desde o seu 5º aniversário, em 2020, é celebrada a “Semana Laudato 
Si’. Neste ano, ela acontece de 22 a 29 de maio. Como está seu interesse e sua participação?!? 

De forma sintética, a Laudato Si’ se coloca e nos propõe 7 objetivos, que abordam uma variedade de áreas 
relacionadas com a sustentabilidade e a conversão ecológica. São eles: 
1. Resposta ao clamor da Terra: ações para mitigar as mudanças climáticas, estimular a adoção de energias 

renováveis e medidas de suficiência energética, alcançar a neutralidade do carbono, proteger a 
biodiversidade, promover a agricultura sustentável e garantir o acesso à água potável para todos. 

2. Resposta ao clamor dos pobres: ações para promover a solidariedade, com atenção especial aos grupos 
vulneráveis, como comunidades indígenas, refugiados, migrantes e crianças em risco, análise e melhoria 
dos sistemas sociais e programas de serviço social. 

3. Economia ecológica: ações para promover o consumo sustentável, estimular investimentos éticos, 
desinvestimento em combustíveis fósseis e qualquer atividade prejudicial ao planeta e às pessoas, apoiar 
economias circulares, priorizar o trabalho de cuidado e proteger a dignidade dos trabalhadores. 

4. Adoção de estilos de vida simples: ações contra o desperdício e para 
favorecer a reciclagem, estimular a adoção de hábitos alimentares 
sustentáveis (optando por uma alimentação à base de plantas e com menos 
carne), maior uso de transporte público, mobilidade ativa (caminhada, 
bicicleta...) e evitar itens de uso único (plástico, etc.) 

5. Educação ecológica: ações para garantir o acesso equitativo à educação para todos e a promoção dos 
direitos humanos, fomentar os temas da Laudato Si’ na comunidade, incentivar a liderança ecológica 
(alunos, professores) e atividades de restauração ecológica. 

6. Espiritualidade ecológica: ações para celebrar o dom da criação e criar uma consciência ecológica mais 
profunda e conectada com os valores cristãos, desenvolvimento de catequese ecológica, retiros e 
programas de formação e orações na natureza. 

7. Envolvimento da comunidade e ação participativa: ações para promover a defesa de direitos e o 
desenvolvimento de campanhas populares, o envolvimento com os tomadores de decisão e o incentivo 
ao enraizamento e sentimento de pertencimento às comunidades locais e aos ecossistemas vizinhos. 

 

Tais objetivos têm tudo a ver com o item 5 da Declaração do Capítulo da Área Brasil/2017: 
“Cuidar da nossa Casa Comum, num compromisso com a Justiça, Paz e Integridade da Criação”, 
com vários pontos das “Prioridades e Planos JPIC 2017” (ver Biblioteca Virtual do site do IRSCM) 
e com as conclusões do Capítulo Geral do IRSCM/2019, entre elas: “Intensificar o trabalho na 
transformação de estruturas injustas, envolvendo outros na defesa dos direitos humanos em 
todos os níveis, abordando questões de desigualdades globais, migração e cuidado da Terra”. 

E Gailhac, o que nos diz? Embora a questão ambiental não fosse uma preocupação de seu tempo, numa de 
suas Cartas, discorrendo sobre a importância da organização e da sobriedade, orienta: “Devemos usar os bens 
da terra, que Deus nos dá, com economia. Nada deixar perder; sempre o necessário, não o supérfluo”. 
Sugestão: Acesse o site www.wwf.org.br, calcule sua pegada ecológica e repense seu estilo de vida: 

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/sua_pegada/estilo_vida/ 
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